
Os dados continuam a crescer e gerar 
vantagem estratégica. Enquanto isso, os 
problemas de segurança nacional e as normas 
de privacidade de dados estão aumentando. 

À medida que as organizações passam pelas 
mudanças de tecnologia, elas são desafiadas 
ainda mais pela segurança e conformidade de 
dados. O fim do ciclo de vida do produto é um 
aspecto da segurança de dados cada vez mais 
importante.

Não importa se você pretende atualizar 
e reimplementar ativos ou desativá-los e 
removê-los a fim de criar espaço para novas 
tecnologias. A Dell Technologies Services 
oferece a garantia de que os dados 
confidenciais estarão protegidos.

Melhore a infraestrutura de TI 
e promova a sustentabilidade 
mantendo a segurança dos 
dados

A preocupação com 
a segurança de 

dados é o 
principal motivo 

para as organizações 
precisarem de ajuda 
com a disposição 

de ativos

o volume de dados  
a ser criado nos 
próximos 5 anos1

é o custo médio  
de uma violação  
de dados2

das organizações 
planejam aumentar 
o investimento em 
serviços de disposição 
de ativos nos próximos 
12 meses3

precisam de ajuda 
externa para garantir  
o atendimento de todos 
os requisitos de risco  
e segurança de TI3

3X

US$ 13 
milhões 

46%

72%



Data Sanitization e Data Destruction for Enterprise

Para obter mais informações sobre os serviços Dell EMC Data Sanitization e Data Destruction  
for Enterprise, entre em contato com o representante da Dell Technologies ou acesse  
DellTechnologies.com/OSSE

1 IDC, “IDC’s Global DataSphere Forecast Shows Continued Steady Growth in the Creation and Consumption of Data”, 8 de maio de 2020
2 Accenture, Ninth Annual Cost of Cybercrime Study, março de 2019. 
3 Um estudo encomendado conduzido pela Forrester Consulting em nome da Dell Technologies, março de 2021
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Serviços Dell EMC Data Sanitization e Data Destruction 
for Enterprise
Proteja os dados nos sistemas de infraestrutura no data center — proteja 
o IP, o ambiente e a reputação da marca

Data Sanitization for Enterprise
Um método baseado em software de substituição segura de dados de maneira que não possam ser 
recuperados. Os sistemas precisam estar funcionando

•  Data Sanitization for Enterprise Onsite 
Para aquelas pessoas que querem atualizar/reimplementar ativos, este serviço realiza a limpeza no local 
da empresa, protegendo os dados com os ativos ainda no ambiente. Disponível para todas as soluções de 
infraestrutura de Dell EMC e ativos similares de terceiros sem a marca Dell.

•  Data Sanitization for Enterprise Offsite with Asset Resale and Recycle 
Os ativos são removidos do ambiente da empresa, passam por limpeza em um local seguro e são avaliados 
para revenda/reutilização. Se eles tiverem algum valor, o cliente é compensado por eles. Caso contrário, os 
ativos são reciclados de acordo com as diretrizes das normas locais. Disponível para PowerEdge, PowerVault, 
Série SC (Compellent), Série PS (EqualLogic) e produtos equivalentes de terceiros sem a marca Dell.

Data Destruction for Enterprise
Um processo que torna os dados inacessíveis por meio do processo de destruição física. Disponível para todas 
as soluções de infraestrutura da Dell EMC e ativos similares de terceiros sem a marca da Dell. Não exige que 
os sistemas estejam funcionando

Promova a 
sustentabilidade
•  Acelere a economia circular 

eliminando o conceito de 
desperdício ao se concentrar 
na revenda ou na reutilização. 

•  Para materiais que não podem 
ser reutilizados, temos opções 
de reciclagem que atendem 
ou superam as diretrizes das 
normas locais. 

Mantenha os dados seguros
•  Faça a atualização ou desativação 

de ativos sem se preocupar com 
o comprometimento dos dados

•   Os dados dos sistemas legados ficam 
seguros e não podem ser recuperados 
por meio de acesso não autorizado

Possibilite a conformidade
•  Possibilite a conformidade com os 

padrões do setor e da empresa, 
inclusive com a diretriz norte-
americana NIST 800-88R1

•  Certificado de conformidade com 
NIST fornecido após a conclusão 
do serviço

http://DellTechnologies.com/OSSE

